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บทคดัย่อ 

  การจดัการความรู้ทางการตลาดเพื่อพฒันาวิสาหกิจชุมชน ในการผลิตผลิตภณัฑ์จาก
ถัว่ลิสง ถัว่เหลือง และน ้ามนังาของกลุ่มแม่บา้นเกษตรกรบา้นปางหมูและบา้นสบสอย ต าบลปางหมู 
อ าเภอเมือง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพและศกัยภาพในการด าเนินการ        
ด้านการตลาดของผลิตภัณฑ์จากถั่วลิสง ถั่ว เหลือง และน ้ ามันงาในปัจจุบันและในอนาคต                
เพื่อก่อใหเ้กิดการพึ่งพาตนเองได ้และเพื่อพฒันารูปแบบการจดัการดา้นการตลาดของวิสาหกิจชุมชน
ท่ีเหมาะสม สอดคลอ้งกบัทรัพยากร และขีดความสามารถของของกลุ่มแม่บา้นเกษตรกรบา้นปางหมู
และบา้นสบสอย ต าบลปางหมู อ าเภอเมือง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  การวิจยัใช้เคร่ืองมือเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยการจดัท าเวทีชุมชน การสัมภาษณ์ผูรู้้ใน
ชุมชน การสนทนากลุ่มยอ่ย การสังเกต การสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้างกบัสมาชิกและแกนน ากลุ่ม
วสิาหกิจ ผูบ้ริหารร้านคา้และศูนยก์ารคา้ พนกังานขาย กลุ่มผูซ้ื้อผลิตภณัฑ์ แบบวิเคราะห์เอกสารเพื่อ
รวมรวมข้อมูลการด าเนินงานของกลุ่ม และการจดัโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการ 4 โครงการ        
ผลการศึกษาสภาพและศกัยภาพการด าเนินการดา้นการตลาดของกลุ่มท่ีร่วมโครงการ 5 กลุ่ม พบวา่  
 (1) กลุ่มสหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านสบสอย ผูผ้ลิตน ้ ามนังาตราธัญทิพย ์  
จากผลการวิจยัพบวิธีการพฒันารูปแบบการจดัการตลาดท่ีเหมาะสม คือ กลุ่มตอ้งขยายตลาดไปยงั
กลุ่มร้านอาหารเจ  โดยก าหนดต าแหน่งผลิตภณัฑ ์คือ ความเป็นน ้ามนังาหีบเยน็ท่ีใชพ้ลงังานกงัหนัน ้ า
ในการผลิต พร้อมทั้งปรับรูปแบบการใช้สีของตราให้สม ่าเสมอเป็นสีเขียวและเหลือง ซ่ึงผลจากการ
ทดสอบตลาดพบวา่ ธญัทิพยไ์ดรั้บการตอบรับจากกลุ่มผูรั้กษาสุขภาพสูงกวา่กลุ่มตลาดนกัท่องเท่ียว         
 (2) กลุ่ มแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตรปลอดสารเคมีบ้านปางหมู  ผู ้ผลิตน ้ ามันงา           
ตราหมอกเปา จากผลการวิจยัพบวิธีการพฒันารูปแบบการจดัการตลาดท่ีเหมาะสม คือ กลุ่มควรขยาย
ตลาดเพิ่มอีก 2 กลุ่ม คือ กลุ่มนกัท่องเท่ียว และกลุ่มผูรั้กษาสุขภาพ และควรก าหนดก าหนดต าแหน่ง



 ค 

ผลิตภณัฑ์ คือ การหีบน ้ ามนังาดว้ยแรงงานสัตว ์เนน้คุณค่าประโยชน์ใช้สอย คือ น ้ ามนังาหีบเยน็ท่ีมี
คุณค่าสารอาหาร และคุณค่าดา้นอารมณ์ คือ ร่างกายแขง็แรงสมบรูณ์ ก าหนด สีเหลืองและน ้ าตาลเป็น
สีเอกลกัษณ์ของตรา ซ่ึงหลงัจากการทดสอบตลาด 2 รายการ คือ ขวดขนาด 500 ซี.ซี. และ 300 ซี.ซี. 
ผลการทดสอบตลาดพบวา่ ตลาดผูรั้กสุขภาพใหก้ารตอบรับดีกวา่กลุ่มเป้าหมายนกัท่องเท่ียว   
 (3) กลุ่มงาเพื่อสุขภาพบ้านปางหมู ผูผ้ลิตน ้ ามนังาตราเกวียน จากผลการวิจยัพบ
วิธีการพฒันารูปแบบการจดัการตลาดท่ีเหมาะสม คือ กลุ่มควรก าหนดกลุ่มตลาดเป้าหมายให้ชดัเจน
โดยมุ่งเน้นไปท่ีกลุ่มตลาดท่ีนิยมการบ ารุงผิวด้วยสารธรรมชาติ และก าหนดต าแหน่งผลิตภณัฑ์ท่ี 
ความสามารถในการซึมซับสู่ผิวหนังได้ดีด้วยน ้ ามนังาสด 100 % โดยผสมผสานกบัจุดแข็งของ
ผลิตภณัฑ์ท่ีมีกล่ินดอกไมแ้ละสมุนไพรธรรมชาติ ก าหนดคุณค่าประโยชน์ดา้นอารมณ์ คือ ความมี
สุขภาพผวิท่ีดี และควรใชสี้ชมพูและขาวส่ือสารถึงความเป็นเอกลกัษณ์ของตรา จากทดสอบตลาดใน
ขวดบรรจุ 85 ซี.ซี. พบวา่ กลุ่มผูรั้กษาสุขภาพจะใหก้ารตอบรับไดดี้กวา่กลุ่มตลาดนกัท่องเท่ียว   
 (4) กลุ่มถั่วแปหล่อแปยีบ้านปางหมู ผูผ้ลิตถัว่แปหล่อและแปยีตราถั่วหลวงทอง   
จากผลการวิจยัพบวิธีการพฒันารูปแบบการจัดการตลาดท่ีเหมาะสม คือ  กลุ่มควรก าหนดตลาด
เป้าหมายหลกัไปท่ีกลุ่มตลาดนักท่องเท่ียวและผูรั้กษาสุขภาพ และก าหนดต าแหน่งผลิตภณัฑ์ คือ          
ถัว่ปลอดสารพิษท่ีคัว่ทอดดว้ยภูมิปัญญาชาวไทใหญ่แม่ฮ่องสอน โดยมุ่งเน้นคุณค่าประโยชน์ใชส้อย
คือความกรอบและไม่แขง็ และคุณค่าดา้นอารมณ์เป็นถัว่ท่ีปลอดสารพิษ และควรใชสี้เขียว สีขาว และ
เหลืองในการส่ือสารเอกลกัษณ์ของตรา และควรมีส่ือท่ีให้ความรู้ ณ จุดขายถึงวิธีการรับประทานและ
คุณค่าทางโภชนาการเพื่อให้ผูบ้ริโภคมีขอ้มูลในการตดัสินใจซ้ือมากข้ึน จากทดสอบตลาดจ านวน      
2 รายการ คือ ถัว่แปหล่อขนาดบรรจุ 300 กรัม และถัว่แปยีขนาดบรรจุ 200 กรัม พบว่า กลุ่มตลาด
ผูรั้กษาสุขภาพจะใหก้ารตอบรับผลิตภณัฑท่ี์ดีกวา่กลุ่มตลาดนกัท่องเท่ียว 
 (5) กลุ่มผู้ผลิตถั่วเน่าแผ่นบ้านปางหมู ผูผ้ลิตถั่วเน่าแค่บ (แผ่น) บ้านไตปางหมู                
จากผลการวิจยัพบวิธีการพฒันารูปแบบการจดัการตลาดท่ีเหมาะสม คือ กลุ่มควรขยายตลาดไปยงั
กลุ่มนักท่องเท่ียวและกลุ่มผูรั้กษาสุขภาพในเขตเมืองนอกเหนือจากการขายส่งเพียงอย่างเดียว        
โดยใช้ความเป็นถั่วเน่าแผ่นสูตรชาวไตแม่ฮ่องสอนเป็นต าแหน่งผลิตภณัฑ์ในการแข่งขัน และ          
มุ่งก าหนดคุณค่าประโยชน์ใช้สอยเป็นความอร่อย แห้ง ละเอียด และคุณค่าดา้นอารมณ์ท่ีความเป็น
สูตรตน้ต าหรับจากแม่ฮ่องสอน และใชสี้น ้ าตาลและสีขาวเป็นสีเอกลกัษณ์ของตรา จากทดสอบตลาด
โดยบรรจุในถุงพลาสติก ขนาดบรรจุ 500 กรัม และส่ือสารการตลาดด้วยแผ่นป้ายฉลาก แท่นวาง
จ าหน่ายผลิตภณัฑ์ แผน่ป้ายให้ขอ้มูลสินคา้เพื่อให้ความรู้ดา้นผลิตภณัฑ์แก่ผูบ้ริโภคพบวา่ กลุ่มตลาด
ผูรั้กสุขภาพจะใหก้ารตอบรับผลิตภณัฑท่ี์ดีกวา่กลุ่มตลาดนกัท่องเท่ียว   



การจดัการความรู้ทางการตลาดเพ่ือพฒันาวิสาหกิจชุมชนในการผลิตผลิตภณัฑจ์ากถัว่ลิสง ถัว่เหลือง และน ้ามนังา 
ของกลุ่มแม่บา้นเกษตรกรบา้นปางหมูและบา้นสบสอย    

Abstract 
The objectives of this research were to study the present and future condition and marketing potential   

of peanuts products (Pae-lor and Pae-jee), soilbean products (Thua-nao-cap) and Sesame oil (Namman-nga) and to 
develop the appropriated marketing management that was consistent with the group’s resource and capability.  
The data collections were brain storming, deep interview, focus group, observation, data analysis and participatory 
action training. The research was a Participatory Action Research (PAR) and conducted from 1 October 2008         
to 30 September 2009.     

The results showed that (1) The Sobsoi Credit Union group had to expand market to vegetarian 
restaurant, positioned the product to cold-pressed oil with water turbine, changed brand color and brand identity to 
green and yellow. The market test found that “Tanyathip Brand” was accepted from health care market than tourist 
groups. (2) The Pangmoo green organic sesame group had to expand market to health care and tourist market, 
positioned the product to animal extraction method (cow or buffalo), changed brand color and brand identity to 
yellow and brown. The market test found that “Morkpao Brand” was accepted from health care market than tourist 
groups. (3) The Pangmoo health care sesame oil group had to concentrate to natural skin care treatment, positioned 
the product to real 100 % sesame oil , changed brand color and brand identity to pink and white. The market test 
found that “Trakwian Brand” was accepted from health care market than tourist groups. (4) The Pangmoo 
production group of Pae-lor and Pae-jee had to concentrate to tourist and health care market, positioned the 
product to the nontoxic organic peanut roasted by Thai-Yai wisdom, changed brand color and brand identity to 
green, white and yellow, used point of purchase (POP) to inform the usage and nutrition values to customers.     
The market test found that “Thua Luang Thong Brand” was accepted from health care market than the tourist.     
(5) The Pangmoo soybean production group had to penetrate to tourist and health care market in the city, instead 
of selling through only wholesaler, positioned the product to Thai-Yai original formula, changed brand identity 
color to brown and white. The market test found that “Thua-Nao Cap Bantai Brand” was accepted from health 
care market than the tourist market.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




